
 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA JASTROWIE 
OGŁASZA NABÓR  

NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZ ĘDZIE GMINY I MIASTA  
64-915 Jastrowie, ul. Gdańska 79 

„INSPEKTOR  DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH ”  
 
 
 
Ilość stanowisk: 1 
Wymiar etatu: 1  
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie 
 

1. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne: 
a) wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa, 
b) obywatelstwo polskie, 
c) korzystanie z pełni praw publicznych, 
d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora, 
f) nieposzlakowana opinia, 
g) prawo jazdy kat. B, 
h) znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną 

            znajomością: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks postępowania 
            administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami,   
            ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych. 

 
2. Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe: 
a) co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku związanym z realizacją inwestycji          

i zamówień publicznych, 
b) możliwość wykorzystywania własnego samochodu do celów służbowych, 
c) biegła obsługa komputera, w tym pakietów Microsoft Office lub równorzędnych, 
d) umiejętność organizacji pracy, 
e) sumienność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, 
f) znajomość języków obcych: język niemiecki lub język angielski w stopniu 

komunikatywnym. 
 
 

3. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 

I. Zadania z zakresu inwestycji: 
1) opracowywanie i aktualizacja rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych, 
2) przygotowywanie, nadzorowanie, odbiór i rozliczanie inwestycji, 
3) koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych, 
4) ustalanie kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu na dany rok, 
5) przygotowywanie projektów umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków 
    i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
 
 



II. Zadania z zakresu zamówień publicznych: 
 
Kompleksowe przygotowywanie postępowań w sprawie udzielania zamówień 
publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 
w szczególności: 
1) opracowywanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym, 
2) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
3) przeprowadzanie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wraz 
    z wyborem wykonawcy, 
4) przygotowywanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego, 
5) sporządzanie planu zamówień publicznych w Urzędzie, 
6) prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych, 

   7) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zamówień publicznych. 
 

         III. Inne zadania 

1) współpraca w zakresie grupowań inwestycji przy sprawozdawczości ze środków   
     trwałych, 
2) prowadzenie postępowania dotyczącego podziałów nieruchomości na terenie gminy               
    i miasta Jastrowie, 
3) opracowywanie wniosków o środki Unii Europejskiej na inwestycje komunalne. 

 
4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu     
we wrześniu 2017r. wyniósł powyżej 6% 

 
5. Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny, 
2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowej działalności zawodowej,  
3. kwestionariusz osobowy – wg wzoru dostępnego na stronie internetowej BIP Urzędu 

GiM Jastrowie oraz w siedzibie Urzędu u pracownika ds. kadr, 
4. kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
5. kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie w przypadku pozostawania w stosunku 

pracy, 
6. kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, 

kwalifikacje, umiejętności (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty) 
7. referencje, 
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 
9. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
10. oświadczenie o stanie zdrowia i sprawności odpowiadającej zajmowanemu stanowisku, 
11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych          

do celów rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą      
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922)” – 
podpisane w sposób czytelny. 
Wszystkie dokumenty – kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia 
do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.  



6. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „NABÓR NA 
STANOWISKO INSPEKTORA DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH”  
w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu pok. 12 lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy 
i Miasta w Jastrowiu ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie, w terminie do 20 października 
2017 roku do godz. 15:00.  
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.  
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej 
http://bip.jastrowie.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu.  

 
  
                                                                                                     Piotr Wojtiuk  
                                                                                    Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 
 


